
P Å  H E R N I N G S H O L M

Kostelevers 
forplejning

Vi kan lide at holde spisesalen pæn, ren og hyggelig.  
Vi forventer derfor, at du kommer velsoigneret til 
måltiderne. Hvis du kommer i arbejdstøj eller direkte 
fra en sportsaktivitet, henvises du til reserverede borde.

Du er altid velkommen til at kontakte 
personalet, og så vil vi gøre, hvad vi 
kan for at hjælpe dig.

For spørgsmål vedrørende bespisning 
på Skolehjemmet kan du ringe på  
25 42 46 90 (mandag til torsdag kl. 
07.30-15.00 og fredag kl. 07.30-13.00).



CATERINGAFDELINGEN BYDER VELKOMMEN TIL 
HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE & GYMNASIER
 
Her har køkkenet fokus på det sunde måltid. Det betyder, at 
vi tænker på sammensætningen af din kost og sørger for, at 
den lever op til de anbefalede kostråd om mindre fedt, flere 
kostfibre samt begrænset indhold af salt og sukker.

Vi har eget bageri, så du får serveret 
hjemmebagt brød og boller til måltid- 
erne og hjemmebagt kage til aften. 

Køkkenet anvender mellem 30  % og 60 % 
økologiske råvarer i kosten og er certifi- 
ceret med det økologiske spisemærke 
i bronze.

FROKOST
Frokost indtages i kantiner. Du kan 
bruge den udleverede madchip i Aula, 
på Bøgildvej og på Social- og Sundheds- 
skolen. Værdien på chippen er kr. 40,00 
pr. dag. 
 
Sammen med udlevering af madchip 
medfølger en beskrivelse af anvendelse.

Mandag til fredag:
Morgenmad 07.00 – 08.00*)
Aftensmad 17.00 – 18.10

*) Bemærk: Der kan komme æn-
dringer for spisetidspunkter.

Efter måltiderne skal du selv 
rydde op. Sorter servicet i 
bakker og kurve og affald i af-
faldssækken. Sæt stolen op 
efter dig. 

Køkkenets service skal forblive i spisesalen.

Åbningstider Oprydning

Service

Køkkenet er lukket i weekenden fra fredag kl. 12.00 til
mandag kl. 7.00. Skriv dig på weekendlisten senest torsdag 

kl. 8.00. Er du på listen, vil der blive pakket mad til dig,
som serveres af weekendvagten.

MORGENMAD
Til morgenmad serveres forskellige brød 
produkter. Der serveres ligeledes havre- 
gryn og cornflakes, forskellige pålæg-
styper samt ost og lidt frugt. Måltidet 
serveres fra buffet. Drikkevarer er mælk, 
juice, samt kaffe og te.

AFTENSMAD
Aftensmad serveres i kantine Aula. 
Der serveres varm mad med salatbar.  
Drikkevarer er mælk. 

AFTENSKAFFE
Kl. 19.00 sættes kaffe og te klar til  
aftenskaffe. Dertil serveres enten dag- 
ens kage eller gærbrød og frugt 

SPECIELLE BEHOV
Hvis du har specielle kostbehov eller 
allegier, så henvend dig i køkkenet. 
Køkkenet vil gøre alt, hvad de kan for 
at hjælpe. 

Der kan dog forekomme nogle former 
for diæter og allergier, som køkkenet 
ikke kan tilgodese


